
Welkom 
________________________________________ 

________________________________________ 
Samen zorg voor welzijn 

Grootegast, 26 november 2021 

Beste familie van de bewoner in HHH, 

Op dit moment hebben we de positieve besmettingen van het coronavirus in Het Hooge Heem 

goed in beeld en onder controle, maar de situatie is nog steeds zorgelijk te noemen. Daar komt bij 

dat wij om ons heen in het dorp en de nabije omgeving heel veel besmettingen constateren. Om 

het virus ons gebouw weer uit te krijgen is het belangrijk dat we verdere besmettingen 

voorkomen. Dat doen wij door onze hygiënemaatregelen aan te scherpen en het verkeer tussen 

mensen van buiten en mensen van binnen nog een beetje meer te beperken. 

 

Dat betekent vanaf morgen: 

Bezoek gaat nog steeds op afspraak, maar wordt beperkt tot 1 persoon per keer. 

Een afspraak kunt u rechtstreeks met de afdeling maken. Wij stellen het op prijs om pas na 11.00 

uur gebeld te worden. Gelukkig weten de meeste mensen dit inmiddels en houden ze hier 

rekening mee. Dat is heel fijn. 

 

Verder vragen wij u of u -voordat u op bezoek komt- thuis een zelftest wilt doen. En als deze test 

positief is, uw bezoek aan Het Hooge Heem niet door te laten gaan. Uiteraard kunnen wij u dit niet 

verplichten en we kunnen het ook niet controleren, maar we zouden het graag in de vorm van een 

dringend verzoek bij u willen neerleggen. 

 

Zou u deze veranderingen ook willen delen met overige naasten die regelmatig bij uw familielid op 

bezoek komen? 

 

Mede namens het personeel dank ik u alvast hartelijk voor uw medewerking bij het naleven van 

de maatregelen en de verzoeken. Wanneer er reden is om bij u terug te komen, ontvangt u 

wederom een memo. 

 

Met vriendelijke groet,   

 

Klaas Lindeboom 

 

Telefonische bereikbaarheid afdelingen: dagelijks na 11.00 uur: 

Team West BG 0594-695861          Team Oost BG  0594-695881 

Team West 1 0594-695865 Team Oost 1  0594-695885 

Team West 2 0594-695862 Team Oost 2  0594-695882 

Team West 3 0594-695861 Team Oost 3 + ALW 0594-695884 

Team Zuid   0594-614226 


